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Hallo lieve mensen,

Tijdens de Biennial, de tweejaarlijkse
conferentie van ECM, vertelden we dat
we in tien jaar tijd al allerlei benamingen
hadden gegeven aan ons werk in
Maastricht: eenvoudige kerk, huiskerk,
familie op missie, missional community… Iemand vroeg: “wat wordt dan
de volgende naam?” Twee weken later
was ‘ie er: een bezoeker van onze
vieringen stelde mij voor aan iemand
anders: “dit is Anneke, van ’mijn kleine
kerkclubje’”… Deze woorden zijn zo
veelzeggend, het raakte me. Een jaar
geleden had deze vrouw echt niet met
kerk geassocieerd willen worden.
Kort daarop lazen we de uitkomsten van
een onderzoek van het Centraal Bureau
van de Statistiek. Het vertrouwen in de
kerk scoort in Nederland lager dan het
vertrouwen in de pers, banken, de EU… In
Maastricht blijkt dat vertrouwen in de kerk
met 17 procent zelfs het allerlaagst van
alle steden. In deze stad mogen wij
geloven dichtbij huis brengen. Hoe mooi
als mensen dan een eigen plekje vinden
binnen de community. Daarvan kunnen we
over de laatste maanden diverse voorbeelden geven. Verhalen die persoonlijk
zijn en daarom niet geschikt om in een
nieuwsbrief te delen, maar die ons
bemoedigen om als gezin en community
mensen welkom te heten in onze levens.
Team
We zijn alweer een half jaar verder sinds
de vorige nieuwsbrief. Dat zijn zes

zondagse vieringen (met als een van de
hoogtepunten een ‘triomftocht’ tijdens
Pasen), zes creatieve of sociale activiteiten
(van olympische winterspelen tot levend
tafelvoetbal tot klussen tijdens de NLdoetdag) en heel veel waardevolle ontmoetingen. Zoals we in de vorige brieven
hebben geschreven, is ons team uitgebreid
met de gezinnen Schenkel en Laan. Elke
dinsdag, als al onze kinderen op school
zitten, komen we als drie stellen samen.
De ene week is deze tijd gericht op
persoonlijk discipelschap: hoe spreekt God
in onze levens en wat gaan we daarmee
doen? De andere week bereiden we een
viering of activiteit voor en bespreken we
praktische zaken. Het is leuk en tegelijk
nieuw en uitdagend om dit proces goed te
leiden! Gaaf om te ervaren hoe we er
gezamenlijk de schouders onder kunnen
zetten, op elkaar leren bouwen en
overvloeien van creativiteit. De feestjes
gaan gewoon door, ook in onze
afwezigheid ☺. Onze visie is dat het niet
blijft bij één missiegroep (met een netwerk
van ongeveer 50 mensen) maar dat we
stappen kunnen gaan zetten naar
vermenigvuldiging.
Met het oog op alle kinderen in de
community, zijn vooral onze vieringen van
karakter veranderd. We houden iedere
maand een zondagse viering van 11 uur
tot na de lunch. Tijdens een viering pakken
we samen (jong en oud, christen en nietchristen) een thema uit. In het bijbelverhaal, de beelden en het spel staat één
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“Hij is een
indrukwekkend Koning.
Kracht en blijdschap zijn
in zijn heiligdom.”

verlangt

Maastricht

vertrouwen

“Genade en vrede voor elke vreemdeling, die zoekt naar
de waarheid en geluk. Hier ben je welkom om te zijn wie
je bent. Te zoeken naar wat God jou heeft gegund…”

Per 25 mei is de nieuwe privacy wet ingegaan. Een vader wiens
kinderen regelmatig meedoen aan onze activiteiten, attendeerde ons
er op dat foto’s van zijn kinderen in onze nieuwsbrief zijn gekomen,
terwijl hij zelf niet achter ons werk kan staan. Bij deze namens hem
de vraag om de betreffende brieven te verwijderen van uw pc.
(januari 2016, maart 2017 en november 2017).

koekjes bakken om uit te delen

mooie tijd met familie Laan in Spanje

workshop gegeven tijdens biennial

boodschap centraal over wie God is
en waarom dat goed nieuws is voor
ons leven, oftewel: hoe we meer tot
ons doel kunnen komen als
kinderen van God, ook als het leven
niet eenvoudig is. Die vieringen
houden we bij ons thuis. Het record
aantal mensen dat bij ons in de
woonkamer aan tafels heeft gegeten
is 30… maar dan zit het wel propvol!
Met feestdagen zoals Pasen pakken
we extra uit en kunnen we gebruik
maken van een gebouw in de wijk.
Onze ervaringen met de intergenerationele vieringen hebben we
gedeeld via webinars aan andere
missiegroepen binnen Nederland
Zoekt. Weer een nieuwe ervaring:
samen praten tegen een computerschermpje zonder de deelnemers
allemaal te kunnen zien.
“Handen uit de mouwen”
In de meivakantie kwam er een
jeugdgroep uit een kerk in Vroomshoop naar het zuiden. Woensdag 2
mei mochten we deze groep
ontvangen. “Handen uit de mouwen”
is hun naam en motto. Dat hebben
ze waargemaakt! Ze hebben bij
enkele mensen in onze buurt de
verwilderde tuin opgeknapt. Een
gave kans om voor mensen tot
zegen te mogen zijn.
We hebben in april als gezin
genoten van de Biennial in Spanje.
Elke twee jaar organiseert ECM
deze conferentie. Een week optrekken met mensen die op missie zijn
op allerlei plekken in Europa. Zoveel
verschillende achtergronden en culturen en toch zo’n onderlinge band,
bijzonder! Deze Biennial was extra
speciaal omdat het gezin Laan ook

mee kon. Zo konden we elkaar op
deze manier ook weer beter leren
kennen.
Als je meer wilt ontdekken over
missiegemeenschappen in Nederland, dan is het een idee om ons te
treffen bij “Inspiratie”, op zaterdag 9
juni in Assen. Deze inspiratiedag
wordt georganiseerd door Nederland Zoekt. Zie nederlandzoekt.nl/
inspiratie-2018/ Van harte welkom!
Tot zover weer even een update
van ons leven in Maastricht.
Reacties zijn van harte welkom.
Hartelijk dank voor alle vriendschap
en betrokkenheid die we mogen
ervaren.

Tjerk, Anneke,
Lydia, Eva en David
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